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Desfile Solidário em prol
de animais de rua acontece 

no Taubaté Shopping

Em Caçapava. cursos
profissionalizantes gratuitos pelo

Senai terão inscrições na quarta-feira

Taubaté tem 11 mortes
confirmadas por influenza

Rodovia dos Tamoios terá
interdição no trecho de Serra 

para lançamento de vigas

Neste fim de semana, o 
Taubaté Shopping rece-
be o Desfile Solidário - 
um evento da campanha 
Chic é Adotar. Os desfiles 
acontecem de sexta-feira 
(18) a domingo (20), com 
entrada solidária de 1kg 
de ração para cachorros, 
e neles serão exibidas pe-
ças de roupas, sapatos e 
acessórios das lojas Under 
Down, Track, Esportiva, 
Chilli Beans, Hering Kids, 
Melissa, Jessica Lopes, 

Balanço atualizado da 
Vigilância Epidemiológi-
ca de Taubaté indica 11 
mortes confirmadas por 
influenza no município. 
São 10 exames positivos 
para H1N1 e um caso de 
influenza A não subtipado.
A confirmação mais re-
cente é de um homem de 
77 anos, cujo óbito ocor-
reu no dia 8 de setembro.
No total, são 65 casos 

A próxima quarta-feira 
(23), das 8h às 11h, será 
dia de inscrição para dois 
cursos profissionalizantes 
gratuitos. Os cursos são 
oferecidos pela Prefeitura 
de Caçapava, em parceria 
com o Senai. Serão dispo-
nibilizadas 48 vagas, sen-
do 32 vagas para auxiliar 
administrativo e 16 para 
operador de computado-
res.
Podem se inscrever maio-

A Rodovia dos Tamoios 
anuncia interdição no tre-
cho de Serra da Rodovia 
dos Tamoios nas madruga-
das de terça-feira (22/10) 
e quarta-feira (23/10). O 
bloqueio ocorrerá no tre-
cho que vai do km 64,5 ao 
km 81, para lançamento 
de vigas da obra de dupli-
cação. As interdições têm 
previsão de ocorrer da 1h 
às 5h.
A concessionária Tamoios 
ainda informa que, na al-
tura do km 67, no acesso 

Guimitah e Inovathi.
Além dos desfiles, o even-
to também terá apresenta-
ções de dança dos estúdios 
Dancers, Vanessa Ballet e 
Grupo ZPZ, e uma home-
nagem aos animais reali-
zada pelos alunos da esco-
la Sonho Meu.
O evento é realizado por 
Desirée Mussi, do estúdio 
Dancers. Os desfiles acon-
tecem na sexta-feira (18), 
das 19h às 21h, e no sába-
do (19) e domingo (20), a 

confirmados de influenza 
no município até agora. 
O perfil epidemiológico 
mostra prevalência do ví-
rus H1N1 (55 casos), se-
guido pela influenza B (5 
casos), H3N2 (4 casos) e o 
caso recente de influenza 
A não subtipado.
No mesmo período do 
ano passado tinham sido 
registradas 14 mortes por 
influenza (13 influenza A 

res de 16 anos que tenham 
concluído o ensino funda-
mental. No ato da inscri-
ção é necessário apresen-
tar original e cópia do RG 
e CPF, além de compro-
vantes de endereço e esco-
laridade.
De acordo com a Prefeitu-
ra, os cursos serão minis-
trados de segunda a sába-
do, com carga horária de 
160 horas. O curso de au-
xiliar administrativo será 

ao bairro Pouso Alto, tam-
bém haverá ponto de blo-
queio.  
Caso as operações se-
jam finalizadas em pe-
ríodo menor do que o 
previsto, o trecho será 
liberado ao tráfego ante-
cipadamente. As ativida-
des foram previamente                                              
informadas e autorizadas 
pela ARTESP - Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo.
Para evitar transtornos, 
os usuários devem evitar 

partir das 16h. As modelos 
são dançarinas do estúdio 
Dancers. O intuito da ação 
é chamar atenção para a 
campanha Chic é Adotar, 
que promove a adoção de 
animais de rua.
Serviço
Desfile Solidário
Data/hora: sexta-feira 
(18), das 19h às 21h, e sá-
bado (19) e domingo (20), 
às 16h
Local: Taubaté Shopping, 
próximo a portaria C

não subtipado e 1 H1N1) 
e 86 casos confirmados da 
doença com grande preva-
lência do vírus H3N2 (46 
casos). Taubaté garantiu 
uma ampla cobertura este 
ano, com 100.769 doses 
da vacina contra influenza 
aplicadas e uma cobertura 
de 100,41% em relação 
aos grupos prioritários. O 
percentual de cobertura 
superou o do ano passado.

realizado das 7h às 12h; já 
o de operador de compu-
tadores ocorrerá das 8h às 
12h.
As inscrições devem ser 
feitas no Complexo Edu-
cacional “Prof. Edison de 
Freitas Ramalho”, loca-
lizado na rua André San-
tos de Oliveira Lima, 15 
- Vila André Martins. É o 
mesmo local das aulas.
Mais informações: (12) 
3655-5152.

trafegar em direção ao tre-
cho durante a interdição. 
Os usuários terão como 
rotas alternativas as rodo-
vias SP-098 - Paulo Rolim 
Loureiro (Mogi/Bertioga) 
e SP-125 - Oswaldo Cruz 
(Taubaté/Ubatuba).
Se houver a necessidade 
de passagem de veículos 
em emergência durante a 
operação, a concessioná-
ria informa que será colo-
cado em prática um plano 
de contingência para ga-
rantir o deslocamento.
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Miscelânea
Curiosidades

Festejar a data em que a pessoa completa mais um ano de vida não é 
costume existente em todo mundo. No Vietnã, por exemplo, essa come-
moração não acontece na data do nascimento das pessoas, mas no Ano 
Novo, de maneira coletiva. As festas de aniversário surgiram no Ocidente. 
Os antigos romanos já comemoravam o dia do aniversário de uma pessoa 
conhecido como “dies soltiemnes natais”. Os bolos de aniversário apare-
ceram na Grécia, quando os adoradores de Artemis, a deusa da fertilidade, 
passaram a oferecer no seu templo, um preparado de mel e pão, no forma-
to de uma lua (daí também a expressão “lua de mel”. As velas colocadas 
em cima do bolo também surgiram na época dos deuses antigos, pois as 
pessoas acreditavam que a fumaça das velas levava as preces dos fiéis até 
o Céu, além de proteger o aniversariante dos espíritos maus e garantir sua 
proteção para o próximo ano. 
***
Sabendo que o exército de seu país importava canivetes alemães, Karl El-
sener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros canivetes Victorianos 
foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Elsener colocou 
o brasão do país para diferenciá-los dos alemães e os batizou homenagean-
do seus pais Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores 
mais refinados, ele aperfeiçoou os canivetes e assim surgiram os modelos 
com ferramentas abre latas, chave de fenda, punção e saca rolhas, serrote, 
alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho para pesca, lente 
de aumento e até uma pequena bússola. Os primeiros popularizaram-se 
depois da Secunda Grande Guerra Mundial, com as unidades americanas. 
Atualmente, a linha para oficiais tem cem diferentes combinações.

Humor

O sujeito entra em casa completamente louco, agarra a mulher pelos bra-
ços e bem furioso, grita:
- Você vai ter que me explicar o que a sua fotografia está fazendo no painel 
da agência matrimonial, diz?
- Sabe querido! É que no mês passado você esteve tão doentinho, você se 
lembra?
***
Corrigindo velhos ditados populares

A esperança e a sogra são as últimas que morrem.
A alegria de pobre nunca existe.
Antes tarde do que mais tarde.
Depois da tempestade vem a enchente.
Devagar nunca se chega.
Em casa de ferreiro só tem ferro.
Em terra de cego quem tem um olho é caolho.
Gato escaldado morre.
Há males que vem pra ferrar tudo mesmo.
Os últimos serão os desclassificados.
Quando um não quer o outro insiste.
Quem cedo madruga fica com sono o dia inteiro.
Quem com ferro fere não sabe como dói.
Quem dá aos pobres tem que criar os filhos sozinha.
Quem espera sempre fica com o saco cheio.
Quem ri por último é retardado.
Quem tem boca fala, quem vai à Roma é quem tem dinheiro.
Se Maomé não vai à montanha é porque ele se mudou pra praia.

Mensagens

Quando as crianças de atrapalham com os deveres da escola é o momento 
em que os pais devem apoiá-los, principalmente escolhendo um bom lugar 
para o trabalho escolar. Um lugar fixo, limpo e bem iluminado, mesmo 
que seja um cantinho na mesa da cozinha. Os pais podem ajudar, separan-
do as lições em ordem de importância. Estejam sempre ao lado de seus 
filhos, explicando as dúvidas e só assim o dever da escola se transformará 
em uma verdadeira lição de vida.
***
Cinco passos para melhorar a auto-estima

1 – Afaste os invejosos, afaste-se das pessoas invejosas.
2 – Coragem para mudar, nunca tenha medo de mudar.
3 – Celebre as pequenas vitórias, por menos que sejam.
4 – Olhe para o futuro, pense que amanhã será bem melhor.
5 – Fique atento consigo mesmo, sempre ouça a sua consciência.

Pensamentos, provérbios e citações

Não se aprende bem senão pela experiência.
Para fazer o fogo são necessárias apenas duas pedras.
Há muitas razões para duvidar e uma só para crer.
Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos.
Nem tudo que dá pra ver é o certo.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:

CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Na Distribuidora local de Jor-
nais, São Bento do Sapucaí - SP
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP

Livro D-25, FLS. nº 116, Termo nº 7101
Faço saber que pretendem se casar CARLOS HENRIQUE MONTEIRO e ALITHÉIA PATRICIA TAVARES, aprensentando 
os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Tauba-
té-SP, nascido em 23 de agosto de 1967, de profissão funcionário público estadual, de estado civil divorciado, residente 
e domiciliado na Rua Francisco Paulo de Abreu, nº 331, Jardim dos Eucaliptos, Tremembé/SP, CEP 12120-000, filho de 
OCTACILIO MONTEIRO, falecido em Taubaté/SP na data de 28 de abril de 2002 e de IDALINA BENEDITA LEMES 
MONTEIRO, de 77 anos, natural de Taubaté/SP, nascida na data de 27 de agosto de 1942, residente e domiciliada em Taubaté/
SP. Ela é natural de Taubaté-SP, nascida em 02 de agosto de 1975, de profissão técnica de enfermagem, de estado civil divor-
ciada, residente e domiciliada no mesmo endereço do contraente, filha de LUIZ CARLOS TAVARES, de 69 anos, natural de 
Ituverava/SP, nascido na data de 26 de setembro de 1950, residente e domiciliado em Taubaté/SP e de MARIA APARECIDA 
TAVARES, falecida em Tremembé/SP na data de 01 de junho de 2012. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o 
na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.

Colinas Shopping recebe 
aulão preparatório
para o Enem 2020

Às vésperas de uma das 
provas mais importante 
do calendário estudantil, 
o Colinas Shopping rece-
be duas edições do “Au-
lão Enem”, nos dias 31 de 
outubro e 7 de novembro. 
Promovida pelo Colégio 
Anglo Cassiano Ricardo, 
a atividade é gratuita - me-
diante inscrição prévia no 
site da instituição de en-
sino - e será realizada na 
praça de alimentação.
Nos dois dias, será pos-
sível revisar conteúdos e 
conhecimentos exigidos 
pelo exame, além de es-
clarecer dúvidas com a 
equipe do colégio, um dos 
mais tradicionais de São 
José dos Campos.
“O ‘Aulão Enem’ tem por 
finalidade unir a prepara-
ção física e mental, com 
resolução de exercícios e 

atividades motivacionais, 
já que, nesse momento de 
tensão pré-Enem, o equi-
líbrio emocional é funda-
mental. É uma maneira de 
despertar a autoconfiança 
e encaminhá-los para o su-
cesso”, explica o professor 
e coordenador do Colégio 
Anglo Cassiano Ricardo, 
Julio Caballa.
O “Aulão Enem” vai con-
tar com aulas interdiscipli-
nares, com foco na revisão 
de conteúdos específicos 
de cada área de conheci-
mento, além de reforçar 
os pontos principais dos 
temas vistos com mais fre-
quência no Enem.
Além das aulas teóricas, a 
Cia Athletica vai oferecer 
exercícios de relaxamento 
e alongamento aos estu-
dantes. Também partici-
pam do aulão preparatório 

a nutricionista Mariana 
Ferri d’Avila e o psicólo-
go Ton Lucas. 
O Enem será aplicado nos 
dias 3 e 10 de novembro. 
A prova, além de avaliar a 
qualidade do ensino mé-
dio no Brasil, é usada para 
ingresso no ensino supe-
rior - público e privado. 
Até mesmo algumas insti-
tuições de ensino do exte-
rior aceitam o Enem como 
vestibular.
Aulão Pré-Enem Anglo 
em São José dos Campos
Quando: 31 de outubro e 7 
de novembro
Horário: 14h às 22h
Local: Praça de Alimenta-
ção do Colinas Shopping 
(av. São João, 2.200, Jar-
dim das Colinas, São José 
dos Campos - SP)
Atividade gratuita me-
diante inscrição
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Concurso da Prefeitura
de São José tem

17.917 candidatos

Desafio Pedra do Baú une 
percursos desafiadores à 

paisagens de tirar o fôlego

Não correntistas da Caixa 
nascidos em janeiro já
podem sacar o FGTS

Novo livro de Ricardo Martins sobre a
Serra da Mantiqueira dá ênfase a

patrimônio natural e cultural da região

O concurso público da 
Prefeitura de São José 
dos Campos, destinado 
a preencher 44 vagas nas 
áreas de educação, saúde 
e administrativa, vai ser 
disputado por 17.917 can-
didatos. O prazo de ins-
crição terminou na última 
segunda-feira (14).
Outras 4.901 pessoas irão 
realizar o processo seleti-
vo para professores prazo 
determinado e eventual, 
que serão chamados con-
forme a necessidade.
Das 44 vagas abertas, a 

Encerrando a temporada 
2019 de corridas de mon-
tanha, o Desafio Pedra do 
Baú acontece no dia 14 de 
dezembro em São Bento 
do Sapucaí, na Serra da 
Mantiqueira. A prova faz 
parte do Circuito Manti-
queira de Trail Running e 
conta com quatro opções 
de percursos, Caminhada, 
7km, 14km e 24km, que 
combinam trechos de di-
ferentes níveis de desafios 
e altimetria elevada. 
Em sua 2ª edição, o De-
safio Pedra do Baú foi 
criado pelo grupo Manti-
queira Trail Running, que 
realizava treinamentos 
em grupos na cidade, para 
proporcionar aos trail run-
ners uma prova com níveis 
de desafios para iniciantes 
e corredores mais expe-
rientes em um dos pontos 
turísticos mais bonitos do 
Brasil, a imponente Pedra 
do Baú. “Nossa intenção 
é proporcionar aos atletas 
uma experiência diferen-
ciada e técnica, com uma 
altimetria dura, paisagens 

A Caixa Econômica Fe-
deral informou que estão 
liberados os saques de até 
R$ 500 para não correntis-
tas da instituição. Trata-
-se de mais uma etapa de 
liberação do Saque Ime-
diato do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS).
As etapas tiveram início 
em setembro somente 
para correntistas da Caixa, 
com crédito automático 
em conta. Nesta fase, a li-
beração ocorre de acordo 
com o calendário de nas-
cimento. Os trabalhadores 
nascidos em janeiro que 
não têm conta no banco 
poderão sacar até R$ 500 
de cada conta ativa ou 
inativa do FGTS, a partir 
de hoje. De acordo com a 
Caixa, serão cerca de 4,1 
milhões de pessoas, com 
injeção de R$ 1,8 bilhão 
na economia do país. Até 
o momento, 40% dos 96 
milhões de brasileiros com 
direito ao saque já recebe-
ram os valores referentes 
ao Saque Imediato. Desse 

O fotógrafo Ricardo Mar-
tins revisitou a Serra da 
Mantiqueira em 2019 e 
fez um registro de ima-
gens únicas, verdadeiras 
testemunhas do patrimô-
nio natural e cultural bra-
sileiro representado pela 
região e reunidas na obra 
“Amantikir - Patrimônio 
Natural do Brasil”, seu 
mais novo projeto.
Ricardo volta ao mercado 
editorial pela nona vez, 
a segunda para divulgar 
uma obra a respeito da 
Mantiqueira, depois do 
sucesso de “Amantikir - 
A Serra que Chora” há 
quatro anos. Agora, o lei-
tor tem a possibilidade de 
conhecer os moradores e 
lendas da serra que abriga 
os estados de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Apesar de encarar 
o trabalho como muito 
gratificante e enriquece-
dor, o fotógrafo conta que 
também passou dificulda-
des durante a expedição, 
principalmente na época 
das chuvas. “Houve perí-
odos de tempestades com 
ventos fortes, mas a per-
sistência em fotografar o 
máximo possível me fez 
chegar até o fim”, afirma. 
Martins também comenta 
o processo de criação do 
livro, destacando a neces-
sidade de garantir natura-
lidade na hora de captar  
alguns retratos dos per-
sonagens que compõem a 
obra. “Realizo um proces-
so de fotografia com base 

concorrência mais acir-
rada será para Fiscal de 
Postura e Estética Urbana. 
São 2.371 candidatos dis-
putando uma vaga.
Outros 1.337 profissionais 
concorrem à única vaga 
aberta para procurador.
A Educação também 
atraiu bom número de ins-
critos. Para Professor 1, 
são 5.803 para 10 opor-
tunidades (580 candida-
tos por vaga). Para agente 
educador, 5.611 para 10 
vagas (561 por vaga).
As provas acontecem em 

incríveis e uma organiza-
ção cuidadosa e dedica-
da”, explica Carlos Alves, 
um dos idealizadores da 
prova.
Apostando em uma ampla 
estrutura para atrair cada 
vez mais atletas que bus-
cam melhorar sua perfor-
mance no trail running, o 
evento acontecerá no Res-
taurante Pedra do Baú e 
também contará com uma 
tarde de palestras sobre 
nutrição esportiva, equi-
pamentos e segurança e o 
Ultra Trail du Mont-Blanc.
No entanto, o destaque do 
Desafio Pedra do Baú fica 
por conta dos percursos 
desafiadores, que unem 
uma altimetria elevada 
e trechos técnicos à uma 
paisagem de tirar o fôle-
go. Nos 7km, os corredo-
res enfrentarão subidas e 
descidas íngremes, tota-
lizando cerca de 790 me-
tros de altimetria. Já nos 
14km, além das subidas 
e descidas técnicas com 
cerca de 1.100 metros de 
altitude, os atletas subirão 

total, 82% movimentaram 
o dinheiro pelo celular, 
sem precisar ir a agências.
Em um mês, mais de R$ 
15 bilhões em crédito em 
conta foi feito para quase 
37 milhões de trabalhado-
res.
Segundo a Caixa, no total, 
os saques do FGTS podem 
resultar em uma liberação 
de cerca de R$ 28 bilhões 
na economia. Para 2020, 
serão mais R$ 12 bilhões.
Atendimento - Os saques 
de até R$ 500 podem ser 
feitos nas casas lotéricas 
e terminais de autoaten-
dimento para quem tem 
senha do cartão cidadão. 
Quem tem cartão cidadão 
e senha pode sacar nos 
correspondentes Caixa 
Aqui, apresentando docu-
mento de identificação, ou 
em qualquer outro canal 
de atendimento.
No caso dos saques de até 
R$ 100, a orientação da 
Caixa é procurar casas lo-
téricas, com apresentação 
de documento de identi-
ficação original com foto. 

em momentos específi-
cos, conversando sentado 
em um banco, ou a beira 
de um fogão a lenha, por 
exemplo”. É a primeira 
vez que um trabalho edito-
rial do fotógrafo, premia-
do em 2012 com um Jabu-
ti pelo livro “A Riqueza 
de Um Vale”, enfatiza 
questões humanas. “Neste 
projeto, decidi trabalhar 
bastante nas mensagens 
que os moradores daquela 
região transmitem através 
do olhar, com fortes re-
tratos, em preto e branco, 
como o da menina Vitória, 
e textos sobre alguns per-
sonagens”, avalia Martins. 
A obra de 204 páginas foi 
encadernada em versão 
de luxo, com capa dura e 
papel especial para textos. 
“Agradeço à lei Rouanet e 
ao patrocinador, o Grupo 
Comolatti, que possibili-
taram a realização desse 
projeto, que será distri-
buído gratuitamente nas 
bibliotecas do país, e ven-
dido a um valor acessível 
para a população em ge-
ral”, afirma. 
“Amantikir - Patrimônio 
Natural do Brasil” também 
será lançado nas cidades 
de São José dos Campos 
(SP), Guaratinguetá(SP), 
Campos do Jordão (SP),  
Aiuruoca (MG) e Cristina 
(MG). 
Sobre Ricardo Martins 
Ricardo Martins é natural 
de São José dos Campos 
(SP), fotógrafo e jornalista 
de formação. Dedica-se às 

1° de dezembro, exceção 
feita ao cargo de agente 
educador, em 17 de no-
vembro. O processo sele-
tivo para professores pra-
zo determinado também 
acontece em 17 de novem-
bro. Mais informações, 
como horários e locais de 
provas, podem ser obtidas 
no site da Vunesp.
No mês passado, a Pre-
feitura já realizou seleção 
para os cargos de Agente 
de Combate às Endemias 
e Agente Comunitário de 
Saúde.

até o Bauzinho - um dos 
momentos mais incríveis 
da prova. Quem optar pe-
los 24km vai encontrar um 
percurso desafiador, que 
também passará pelo Bau-
zinho e terá subidas bem 
duras e descidas íngremes, 
com um ganho de altitude 
beirando os 1750 metros. 
A novidade desta edição 
fica por conta da Cami-
nhada, uma nova opção 
de percurso que tem como 
objetivo proporcionar 
uma experiência nas mon-
tanhas para quem quer dar 
seus primeiros passos no 
trail running. Com cinco 
quilômetros e cerca de 
480 metros de altitude, 
o percurso pode ser feito 
por iniciantes, famílias e 
idosos que já praticam ati-
vidades físicas. 
O Desafio Pedra do Baú 
conta com o apoio do co-
mércio local e de parcei-
ros e as inscrições podem 
ser feitas no https://minha-
sinscricoes.com.br/Even-
to/DesafioPedradoBau-
SaoBentodoSapucai2019

Segundo a Caixa, mais de 
20 milhões de trabalhado-
res podem fazer o saque só 
com o documento de iden-
tificação nas lotéricas.
Quem não tem senha e 
cartão cidadão e vai sacar 
mais de R$ 100, deve pro-
curar uma agência da Cai-
xa. Para facilitar o atendi-
mento, a Caixa orienta que 
o trabalhador leve também 
a carteira de trabalho para 
fazer o saque, embora isso 
não seja obrigatório. Se-
gundo o banco, a Cartei-
ra de Trabalho pode ser 
necessária para atualizar 
dados.
As dúvidas sobre valores e 
a data do saque podem ser 
consultadas no aplicativo 
do FGTS (disponível para 
iOS e Android), pelo site 
ou pelo telefone de atendi-
mento exclusivo 0800 724 
2019, disponível 24 horas.
A data limite para saque 
é 31 de março de 2020. 
Caso o saque não seja fei-
to até essa data, os valores 
retornam para a conta do 
FGTS do trabalhador.

imagens de natureza, ani-
mais e cultura desde 2002. 
É fundador da RM Pro-
duções, por meio da qual 
realiza projetos autorais. 
Já fez trabalhos em países 
como o Irã a convite do 
Itamaraty, e é colaborador 
da National Geographic 
Brasil. 
Instagram: @ricardomar-
tinsfotografo/ 
Site: www.ricardomartins.
org 
Serviço 
Lançamento:  “Amantikir 
- Patrimônio Natural do 
Brasil 
Programação 
Aiuruoca (MG)
Onde : Câmara Municipal 
- Rua Dr. Antônio Guima-
rães, 62 - Centro
Quando : dia 18 de ou-
tubro, às 19h (coquetel e 
lançamento do livro com 
mesa de autógrafo)
Quanto : entrada gratuita 
Cristina (MG)
Onde : Salão da Câmara 
Municipal - Praça Santo 
Antônio, 28 - Centro
Quando : dia 19 de ou-
tubro, às 19h (coquetel e 
lançamento do livro com 
mesa de autógrafo)
Quanto : entrada gratuita 
Campos dos Jordão (SP)
Onde : Grande Hotel 
Campos do Jordão - Av. 
Frei Orestes Girardi, 3549 
- Capivari 
Quando : dia 25 de ou-
tubro, às 17h (coquetel e 
lançamento do livro com 
mesa de autógrafo)
Quanto : entrada gratuita 
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